
Додаток 8 
до Порядку 

(в рсд.ікііії ііостаїїоізи Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 р. № 48) 

ДЕКЛАРАЩШ 

Відомосгі про р о б о т о д а в ц я 

Львівське комунальне автотранспортне підпрікмство №1 

79066, М.Львів, вул.Ґрунтова 16 
для юридичної осоои: найменування юридичної особії.місиеінаходженіїя 

ЄДРПОУ 23884071 днрекпи)р Хаму.іа Орест Романович 
код згідно з ЄДРПСЗУ, прізвище, ім'я іа по баїькові керівника. . 

тел 03222442207 е-таіі: Ік.аГрІСаіікг.неГ 
номер іедефон)-, геле(і)акс\'. адреса е.іекіронної нот їй: 

79040, М.Львів, вул. Авіанііїна 19, Грунни)ва 16 
м існс виконання [Ніоі і 11 іди і пасі ка' і ісбе ІІІСКІІ І а або січСііл \ ,іі а ції ( іас і сіс\ іиіііня) 

Інформація про наявність договс^р}- с грах} ііаііня нині іі.ииї відповідальності і перед 
треті.\ні особами стосовно віднн\-одуваііня пас іілкії^ МОЖДІНІОЇ ннч-одн 

договір відсутнііі 
(наймен) вання страхової ко^нIа1нї. строк дії страхового но.ііс\. номер і дата ііого видачі) 

Інформація про проведення дооровідьпої о а\ліпл' І о.чороіпі праці 
не проводився 

(дата проведення а)'дпт\) 

Хамула Оресні Романович 
(прізвище, ім'я га по батькові керівпіікаї іоріц або {|діичної особи- ійдприсмця) 

ціпо деісіарацісіо підтверджую відповідність матеріально-технічної баиі та 
умов праці вимогам іаконодавспта і питань охорони праці під час виконання 
таких робіт підвищеної небетекн пні експлуатації (застосування) маиінн, 
мехаиіімів, успипнкування нідвин(еної небеїпекп відповідно до Порядку видачі 
дозволів на виконання робіт підвіиіц'ної небеінеки (Ііоснппіова КМУ від 07.02.18 р. 
Ли 48 «Про внесення ІМІН до носпиінов Кабінету Міністрів України від 25 серпня 
2010р. М' 725 і від 26 жовтил 201/ р. М' 1107»)': 
Роботи, иц) вт<онуіоться на висоті понад 1,3 менцхі (пункту 6 додатку 6 
Порядку..),іваріовальні роботи (пункт 19 додапп<у 6 Порядку..) 

наґімсті\'ваіііія вид\' робіт підвиїисікії небезпеки та. які вик(Ді\ються без огримання ІІІДТІОВІ.ТИОГО дозволу. 
Кількість робочих місиь З, в тому числі тих на яких існує підвіицении ритк 
виникнення травм - З, о(/>іс підприсмсіпоа, слу.усба технічного іабеїпечення, 
господіц)ська слі'.)іс6а. 
кількість робочих МІСЦІ-, у ТОМ)' ЧИСТІ І ІІХ. па яких існ\ г підвитениГ! |5іиик випикпепня травм, будівель і 
спор)'іі (приміщень), вііробпичпх об'екі Іщцсхіи. .пльппць. сір>т̂  і>рпих підрозділів) 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
?ЖПРАЦІ 

Вх. № 

Мі 

.пьешськд МІСЬКА РАДА 
АНН̂ МІНТ 

ВІД 2У/" ^ 
Ад^'ііністрзтср Маковецькз Ір'ина 



Інші віломосіі 

Відповідальні за дотриманий вимог іакоиодавсіива І іііііііаііь охорони праці та 
промислової бетеки при виконанні задеі<.іарованнх робіт та експлуатації 
задеісиїрованого обладнанн}і: головинії інлісенер /\а/>пін Богдан Васильович, 
начальник відділу ремонту трапспорппіих засобів Вндлсак Андрій Іванович, 
начальник господарськоїслу.^ісби Ільків Василь Мнхаіїлович (наказні]! 102-к 
02.04.2018..} 
(пріівиїае, ім'я та по батькові осіб, які відповідають та дотриманням вимог законодавства з питань 
охорони праці га про^пIС^ювої безпеки 
Згідно ст. 15 Закону У країни «Про охорону прані», начальник слулсби з охорони 
праці Олексесико Володимир Лнатоліііович, яки її нроїінюв навчання та перевірку 
знань з питань охорони праці в ПП «Лгроенерго» (П[)отокол .У2ОЗ-І8ОП від 11.05. 
2018р). Служба охорони праці наявна. 
Наявпісію служби охорони праці, головинії ін.усенер к'арпііі Богдан Васильович, заступник 
директора, начальник господарськоїслу.укби Ільків Василь Мнхаїїлович,начальник 
служби охорони праці Олексенко В.А. проіїніли навчання та перевірку знань з 
питань охорони праці в ПП «Агроенерго» (Протокол М'03-І8()П від 11.05. 2018р). 

Наказ про співорення комісії з перевірки знань з охорони прані ^У^435 від 26.10.2018р. 
Працівники піднрікмства під час приїїняіптя на роботу і в процесі роботи 
проходять усі інструкталсі і охорони прані нервинниіі, встунниіі (на робочому 
місці),повто/)ниїі, навчання та переві/жу тань з питань охо/'онн прані. Розроблені і 
затвеі)д.ясені інструкції з охорони праці, що діють в мелсах підпрінмства, іцо 
встановлюють правила виконання задекіароваїтх робіт і дій працівників на 
території ніднрпсмства, у виробничому приміщенні, на робочих місцях, відповідно 
до нормативно-нравових актів з охоріти праці. Підпрнсмство забезпечене 
навчалі)НО-методичпііміі, нормативио-правовнмп акіпамн та актами з охорони 
праці, матеріально-технічною базою у відповідності до вимог. 

Працівники забезпечені безоплатно за встановленими нормами спеціальним одягом, 
спеціальним взуттям іпа іннінми засобами індивідуального захисту, а таколс 
мийними та знеткодлсуючіїми иісобими. 

^інструкпіп щоо проведення навчання іа інс:р)кіаж> з нпілнь охорони нрапі. ексн.іуаіа ^ 
докуменгашї.засобппндХуальпого ,ахист> .норхкп нвпо-цраиов(„ та матеріально-технічно, оази 
навчальц2?мщддиу.і юго^безпечепня) 

О. Р. Хамула 

Ь / Ч К А Т П 
(іпіціа.іи та иргівиїце) 

і ДОКУМЕНТІВ 
Декларація зарее,' 
о р ш Ш | е р 

ваиа V жл'риалі оо.пк\ е\(^)'гкіці і оеііодарюїіання у територіїитьному 

Головне управління Держпраці 
у Львівській області 

З А Р Е Є С Т Р О В А Н О 


